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Arkitekturpris for Bodø kommune 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
 
 
Bodø bystyre vedtar å opprette en arkitekturpris for Bodø kommune med tilhørende statutter.  
 
 
 

Sammendrag 
Bodø kommune er i sterk vekst og det oppføres mange bygg og anlegg med ulik arkitektonisk 
kvalitet. Byggverk og bygde omgivelser som er forbilledlige blir ofte ikke trukket frem eller gitt 
berettiget oppmerksomhet i kommunen. Det er derfor behov for å synliggjøre de bygg og anlegg 
som gjennom sitt arkitektoniske formspråk blant annet fremstår som vakre og identitetsskapende. 
Det viktig å fremheve og øke forståelsen av god arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene fordi 
det skaper rammer for godt livsmiljø for de som bor i kommunen. Arkitektur omfatter alle våre 
menneskeskapte omgivelser og består av bygninger og anlegg, uterom og landskap. 
 
Formålet med arkitekturprisen er å hedre byggverk og bygde omgivelser som gjennom forbilledlig 
og nyskapende arkitektur bidrar til å høyne kvaliteten på det bygde miljøet i kommunen.  Prisen 
består av et diplom og en plankett med innskrift.  
 

Saksopplysninger 
Bodø kommune har de siste årene hatt en rask utbyggingstakt der byggekranene har dominert 
bybildet. Det pågår fremdeles stor byggeaktivitet i sentrum og det bygges også i bydeler og i 
distriktene. Mange byggeprosjekt er under planlegging og mange prosjekt vil bli realisert i nær 
fremtid. Rådhuset og parkanleggene er eksempler på bygg og anlegg som ferdigstilles innen 
relativt kort tid. Videre står kommunen fremfor byggingen av ny flyplass og utviklingen av en ny 
bydel på lengre sikt.  
Bodø Næringsforum ønsker å samarbeide med kommunen om byutvikling og har etablert et 
arkitektfaglig råd. Et eksempel på samarbeidsprosjekt er etableringen av en arkitekturpris og det 



arkitektfaglige rådet har bidratt til utarbeidelse av forslag til statutter for arkitekturprisen. Se 
vedlegg.  
 
Juryen foreslås å være sammensatt av ordfører, kommunaldirektør for teknisk avdeling, to 
representanter fra Norske arkitekters landsforbund og ett jurymedlem fra Bodø Næringsforum. 
Innbyggerne i Bodø kan også stemme digitalt og utgjør ett jurymedlem. Sekretariatet ledes av 
Byplan. Jury velges for hver kommunestyreperiode. 
 
Prisen deles ut årlig, men juryen kan bestemme at det ikke deles ut pris dersom den ikke mottar 
forslag eller finner at forslagene holder nødvendig kvalitet.  
 
Arkitekturprisen består av et diplom og en plankett med innskrift som utdeles av ordfører i 
bystyrets mai eller junimøte. Det opplyses om arkitekt og tiltakshaver samt om andre som har 
medvirket til resultatet. 
 

Vurderinger 
Bodø kommune kan ved innføringen av arkitekturprisen nå bli en av de få nordnorske kommuner 
som setter fokus på god arkitektur. Det er også på sin plass at en kommune med en slik vekst og 
størrelse signaliserer at det må settes fokus på hvordan det bygges og at det må tenkes på 
estetikken samtidig som man utvikler og fortetter kommunen. Bodø kommune ønsker å være 
attraktiv hovedstad i nord og kan blant annet med en arkitekturpris bidra til å styrke kommunens 
omdømme og attraktivitet.  
 
Den arkitektoniske kvaliteten på det som bygges i kommunen varierer. En del av de bygninger og 
anlegg som er oppført i de senere år i Bodø har kvaliteter som kan betegnes som forbilledlige uten 
at disse prosjektene får den oppmerksomheten som de fortjener. Etablering av en kommunal 
arkitekturpris vil kunne bidra til å få løftet frem og hedre bygg og anlegg med høy kvalitet i det 
arkitektoniske uttrykket.  
 
Det er lagt føringer nasjonalt og regionalt om krav til arkitektur og estetikk i det bygde miljø. Plan- 
og bygningsloven (i hovedsak i bygningsdelen) har bestemmelser som omhandler krav til 
arkitektoniske og estetiske kvaliteter til byggetiltak. Utforming av bebyggelse og kvaliteter er 
sentralt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunen er planmyndighet og i det ligger det blant annet et ansvar for å medvirke og sette 
rammer for god arkitektur for det som bygges og planlegges i kommunen. I tillegg til å påse at det 
bygges i tråd med lovverk og nasjonale og regionale føringer, er det viktig for kommunen å legge 
til rette for å utvikle byggverk og bygde omgivelser med høy arkitektonisk kvalitet for å være en 
god kommune å bo og leve i. Ingen er uberørt av sine fysiske omgivelser og god arkitektur beriker 
menneskers livsmiljø, identitet og trivsel.  
 
 
Det er dette som utgjør bakgrunnen for å kommunens ønske om å etablere en kommunal 
arkitekturpris. 
 

Konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser 



Det er budsjettert en årlig kostnad på ca kroner 65 000,-. Beløpet skal dekke kostnadene for 
gjennomføring av jurymøte med befaring, kostnader knyttet til grafisk bistand mht internettside, 
utforming av diplom og plankett samt til utstilling av vinnerprosjektet. Det er videre budsjettert 
med en enkel seremoni ved utdeling av arkitekturprisen. Bodø næringsforum bidrar årlig med en 
sum på 20 000,-. Kommunens andel foreslås dekket over ordinært budsjett. 
 
Personellmessige konsekvenser 
Sekretariatet foreslås å bestå av opptil tre ansatte fra teknisk avdeling. Arbeidsoppgavene 
omfatter annonsering, bistand til jury, planlegging av jurymøte og befaring, samt innstilling og 
saksforberedelse til bystyret. Hva dette vil utgjøre i antall timer til sekretariatets jobbing med 
arkitekturprisen er ikke estimert, men det er vurdert at oppgaven kan løses innenfor dagens drift. 

Konklusjon og anbefaling 
 
Rådmannen anbefaler bystyret å etablere en arkitekturpris for Bodø kommune med tilhørende 
statutter. 
 
 
 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
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    byplansjef 
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